Referat fra oppstartsmøte referansegruppa 29.02.2012,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Terje Ranheim (Eidsvoll Skog JFF), Arvid Sandberg (Eidsvoll Skog JFF), Terje Sørensen
(Eidsvoll Fiskesamvirke), Morten Tømte (Akershus Bondelag og Eidsvoll Landbruksforening), Karin
Irene Olsen (Naturvernforbundet i Nes), Kåre Homble (Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum),
Bent Smukkestad (Viken Skog), Semming Wiig (Øvre Romerike Skogeierlag), Jan Dahlin (Andelva
Båtforening), Jostein Skjefstad (OSL), Nils Oskar Gunhildrud (Hæra Grøftelag), Tina Thomte (Hurdal
Beitelag og Hurdal Bonde- og småbrukerlag), Trygve Hoel-Knai (privat ressursperson), Øystein Løvli
(Mathiesen Eidsvold Værk ANS og Hurdalsjøen Fiskeadministrasjon), Frank Hoel-Knai (Hurdal
Landbrukslag), Knut Harald Bergem (Hurdal JFF), Olaf Tufte (Eidsvoll Almenning), Ole Randin
Klokkerengen (Mjøsen Skog BA og Eidsvoll Skogeierlag), Olav Resaland (Vorma Båtforening),
Arvid Garsjømoen (Foreningen for Fritt fiske i Hurdalssjøen/privat), Trond Asakskogen (privat
ressursperson) og Kristian Moseby (Vannområdet Øyeren).
Meldt forfall: Thorolf Holter (Nannestad Bonde- og Småbrukarlag), Torbjørn Østdahl (Glommens og
Laagens Brukseierforening), Espen Asakskogen (Bjerke Almenning), Runar Rueslåtten Paulsen
(NJFF-Akershus/FNF-Akershus), Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune).
Øvrige deltagere fra VOU: Runar Bålsrud (leder for styringsgruppa), Tor Fodstad (Eidsvoll
kommune), Odd Sverre Buraas (Hurdal kommune), Liv Dervo (Nannestad kommune), Leiv O.
Knutson (Nes kommune), Anne Karlsen (Nes kommune), Marie Strand (Ullensaker kommune), Leif
Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Sak Innhold
1
Både møtet og deltagelsen i referansegruppa er åpen for alle interesserte.
I alt deltok 31 personer på oppstartsmøtet. I tillegg hadde fire personer
meldt i fra om at de ønsker å tiltre referansegruppa, men dessverre ikke
hadde anledning til å delta på dette møtet.
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Velkommen
Leder for styringsgruppe og ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud ønsket
velkommen til møtet. Hovedformålet med møtet var to-delt:
I)
Informasjon om arbeidet med vannforskriften
II) Uformelle innspill/kvalitetssjekk til karakteriseringsnotatet og
”Vesentlige vannforvaltningsspørsmål”.
I tillegg var det ønskelig å få en oversikt over hvem som ville delta i
referansegruppa i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma videre.
Orientering om Vannforskriften og prosessen
Orienteringene i sak 2, 4, 5 og 6 ble gitt av prosjektlederen. Det ble her
gitt informasjon om EUs vanndirektiv og Vannforskriften. Temaer som
ble belyst var formål, hvordan dette skal gjennomføres, av hvem, det
juridiske grunnlaget, organisering og ansvar, prinsipper rundt miljømål,
prosesser og beslutningsgrunnlag (karakterisering (”helsesjekken”)
klassifisering og overvåking). Alt av veiledningsmateriell med mer ligger
åpent tilgjengelig på nettet.
For detaljer henvises til www.vannportalen.no og for Vannregion
Glomma: http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286
På oppfordring sendes en pdf-fil av orienteringen sammen med referatet
til alle som deltok i møtet, og som meldte forfall til møtet.

Oppfølging/ansvar
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Vann-nett gir tilgang for alle
Leif Nilsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus orienterte om
inndelingen i vannforekomster og karakteriseringen som grunnlag for
data som legges inn i Vann-nett. Videre presenterte han innhold, struktur
og muligheter for åpent innsyn og bruk av de offentlige data-basene som
brukes i vannforskriftsarbeidet. Noe data er lagt inn, men dette skal etter
hvert oppdateres for hver enkelt vannforekomst av fylkesmennene.
Vann-nett:
http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/
http://vann-nett.nve.no/statistikk/
http://vann-nett.nve.no/portal
Hvorav den siste også gir utskriftsmuligheter for faktaark i pdf-format.
Vannmiljø:
http://vannmiljo.klif.no/ er en database for mer avansert søk etter
opplysninger. Alle har fullt innsyn i overvåkingsdata og kan eksportere
disse til eget bruk. Vannmiljø driftes av KLIF i samarbeide med
Direktoratet for naturforvaltning.
Organisering av Hurdalsvassdraget/Vorma
Det ble gitt informasjon om organiseringen av Vannområdet
Hurdalsvassdraget/Vorma. Viktige temaer var: formål, eierskap,
driftsgrunnlag, organisasjonsstruktur og mandater/oppgaver.
Denne informasjonen ligger tilgjenglig på:www.huvo.no
Vannområdeutvalget (VOU) består av 6 grupper, hvorav referansegruppa
inngår som en av dem. Det ble understreket at VOU ikke skal fatte
formelle vedtak, utover egne aktiviteter og drift. Oppfølgende
beslutninger i enkeltsaker gjøres av de enkelte sektor-myndighetene.
VOU rapporterer til Vannregionen i arbeidet med vannforskriften.
Medvirkning, mandater og oppgaver for referansegruppa
Aktuell medvirkning og de muligheter som gis for involvering i
vannforskriftsarbeidet ble gjennomgått. I praksis innebærer dette:
• Innsyn (for eksempel referater, planer og løpende info på
hjemmesider samt Vann-nett.)
• Bidra aktivt med lokalkunnskaper (karakterisering, prioritering,
problemkartlegging, vesentlige spørsmål, tiltak og gode ideer).
Uformell medvirkning.
• Gi selvstendige innspill i de off. høringene. Formell medvirkning.
• Få førstehånds informasjon, og anledning til utdyping.
• Anledning til å delta i VOU (referansegruppa).
• Anledning til å delta i Vannregionutvalget (referansegruppa).
Videre ble VOU sine ønsker for medvirkning presentert, utformet som
mandatet for referansegruppa (se www.huvo.no ).
Det er åpen deltagelse i referansegruppa, og alle organisasjoner, lag,
foreninger, næringslivsaktører og enkeltpersoner som ønsker å delta er
velkommen.
Status for arbeidet og hva skal gjøres videre
Det har så langt vært brukt en del tid på å bygge opp en hensiktsmessig
organisering, intern skolering og etablere administrative rutiner. I tillegg
er det konkrete arbeidet med vannforskriften kommet godt i gang.
Årsmelding fra 2011 blir lagt ut på www.huvo så snart den er vedtatt av
styringsgruppa i mars.
Hovedoppgavene for 2012 og videre ble også gjennomgått.
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Innspill til karakteriseringsarbeidet
Det ble gitt en orientering over hva som er grunnlaget for ”helsesjekken”
av vassdragene, presentert i karakteriseringsnotatet,
og hvordan data derfra skal brukes i Vann-nett, og videre i VOU sitt
arbeid.
Innspill som ble gitt i møtet ble notert ned og vurdert direkte av
prosjektgruppas deltagere og styrelederen i etterkant av møtet. Innspill
som prosjektleder mottar senest 05.03 kl. 09.00 vil også bli vurdert tatt
inn i notatet, før det ferdigstilles endelig den 13.03.
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Helge korrigerer
aktuelle innspill

Men det ble presisert at innpill gjerne tas i mot også etter den datoen. Da
kommer de ikke inn i notatet, men vil likevel bli tatt inn i det videre
arbeidet av VOU og sendt videre til de respektive fylkesmenn som
innspill til å oppdatere Vann-nett fortløpende.
Innspill til ”Vesentlige vannforvaltningsspørsmål”
Det ble gitt en kort orientering av grunnlaget for notatet, og at dette er
skrevet både for å involvere lokalt, også politisk og som innspill til
Vannregionmyndigheten (VRM). Det skal gi grunnlaget for en
”midtveishøring” som skal peke på de antatt viktigste utfordringene.
VRM sammenstiller informasjon fra alle VOU til ett dokument, som
legges ut til offentlig høring i en 6 måneders periode fra juli 2012. Her
kan det gis formelle høringssvar fra lag, foreninger m.fl..
Innspill som ble gitt i møtet ble notert ned og vurdert direkte av
prosjektgruppas deltagere og styrelederen i etterkant av møtet. Innspill
som prosjektleder mottar senest 05.03 kl. 09.00 vil også bli vurdert tatt
inn i notatet, før det ferdigstilles endelig den 13.03.

Helge korrigerer
aktuelle innspill

Det ble presisert at dette er en antagelse over de viktigste utfordringene,
og at vi i tiltaksanalysen til neste år bør ha fanget opp alle aktuelle
oppgaver som er vesentlige for å nå miljømålene i 2021.
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Enkelte spørsmål ble besvart. Det ble gitt flere innspill for å få gode
prosesser i det videre arbeidet, som deltagerne i VOU merket seg.
Avklaringer som følges opp direkte, utenom notatet:
• Behovet for undersøkelser tilknyttet evt. utlekk av miljøgifter fra
skikytterarena.
• Avklaring på giftighet av reaktivt aluminium i surt vann i forhold til
drikkevann.
Innspill som er registrert, og tas med videre men ansees mest aktuelle
først i tiltaksfasen:
• Tiltak bør ikke pålegges ”for sikkerhets skyld”, men være faglig
velbegrunnet.
• Buffersoner som omfattes av RMP bør være såpass brede at de er
driftsmessig funksjonelle (6 m blir for smalt til å høste).
• Sektormyndighetene må påse at miljøtiltak i større
utbyggingsprosjekter følges opp i praksis, og ikke bare i planfasen.
• Gitt et behov for elveforbygninger i Vorma mot leirskred, må det
utføres på mer miljøvennlige måter enn tidligere.
Eventuelt
Innspill barrierer fisk/veg. VOU skal sende en oversikt til Vegvesenet
over viktige bekker med vandringshindre for fisk som skyldes kryssing
av riks- eller fylkesveger. Innspill til aktuelle bekker og mest mulig

Helge
Helge

Alle

opplysninger om disse bekkene bes sendt til prosjektleder så raskt som
mulig.
Registrering av deltakere. En liste ble sendt rundt slik at møtedeltagerne
kunne føre opp e-postadresser for referat og senere innkallinger. Denne
lista betraktes som deltagerliste for referansegruppa, supplert med
deltagere som meldte forfall til dette møtet. Eventuelle korrigeringer i
forhold til den, bes sendt prosjektleder direkte. Lista legges ut på vår
hjemmeside.
Neste møte
Tid: Onsdag 7. november, kl. 18:00 – 21:00.
Agenda og stedsangivelse sendes ut senest 31. oktober, iht. vedlagte liste.

Helge B. Pedersen (ref.)

Alle

Agenda sendes ut av
Helge

